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1 از 1صفحه    

تاریخ پایانتاریخ ضروع
مذت

(روز)
1پیوایص چکاد96/04/0696/04/061سیاخ داسًگَىکَّپیواییپیوایص دل1َ

2.5کویتِ طثیعت گشدی96/04/0896/04/091.5یاسَجدسُ ًَسدیتٌگ هْشیاى2

کویتِ گلف1396/04/091396/04/124تْشاىهساتقِهساتقات کطَسی گلف3

4پیوایص چکاد1396/04/141396/04/162.5لشستاىکَّپیوایی(اضتشاًکَُ  )قلِ سٌثشاى 4

4کویتِ سٌگ ٍ دیَاسُ ًَسدی1396/04/151396/04/161.5استْثاىصعَد دیَاسُدیَاسُ استْثاى5

2.5کویتِ دسُ ًَسدی1396/04/161396/04/161کْوشُ سشخیدسُ ًَسدیتٌگ دم اسة6

0.5کویتِ دٍچشخِ سَاسی1396/04/161396/04/160.5ضیشاصدٍچشخِ سَاسیکوشتٌذی اکثش آّتاد تِ تام سثض ٍ تاتاکَّی7

5.5پیوایص چکاد1396/04/191396/04/235هاصًذساىپیوایص چکادقلِ دهاًٍذ خثِْ خٌَتی8

0.5کویتِ دٍچشخِ سَاسی1396/04/231396/04/230.5ضیشاصدٍچشخِ سَاسیگشدش دس کَچِ تاغ ّای چوشاى9

2.5کویتِ دسُ ًَسدی1396/06/231396/06/231یاسَجدسُ ًَسدیتٌگ تاهشادی10

4پیوایص چکاد1396/04/271396/04/303.5اسدتیلکَّپیواییقلِ سثالى11

3کویتِ کَّپیوایی1396/04/251396/04/306کلیذس-آرستایداىخٌگل پیواییخٌگل اسسثاساى12

3کویتِ کَّپیوایی1396/04/291396/04/301.5دًاکَّپیواییپیوایص سًح تِ گوثیل13

2.5کویتِ غاس ًَسدی1396/04/301396/04/301سپیذاىفَق تشًاهِ-فٌی غاس اًگشُ هی14ٌَ

2کویتِ دٍچشخِ سَاسی1396/04/301396/04/301ضیشاصدٍچشخِ سَاسیقالت- ضیشاص 15

2پیوایص چکاد1396/05/051396/05/061.5یاسَج-کْگیلَیِکَّپیواییخط الشاع ضشقی دًا 16

0.5کویتِ دٍچشخِ سَاسی1396/05/061396/05/060.5ضیشاصدٍچشخِ سَاسیگشدش دس کَچِ تاغ ّای چوشاى17

0.75کویتِ کَّپیوایی1396/05/121396/05/131.5کْگیلَیِ ٍ تَیش احوذکَّپیواییتٌگ خشم ًاص18

5کویتِ سٌگ ٍ دیَاسُ ًَسدی1396/05/121396/05/165کالسدضتصعَد دیَاسُدیَاسُ علن ک19َُ

4پیوایص چکاد1396/05/121396/05/165گیالى- سٍدتاسک  پیوایص چکادعلن ک20َُ

0.5کویتِ دٍچشخِ سَاسی1396/05/131396/05/130.5ضیشاصدٍچشخِ سَاسی(چوشاى  )آهَصش هثاًی پایِ ٍ هقذهاتی 21

2.5کویتِ کَّپیوایی1396/05/131396/05/131سپیذاىکَّپیواییتٌگ تیضاب22

3پیوایص چکاد1396/05/191396/05/201.5سپیذاىپیوایص چکادقلِ سًح23

1کویتِ کَّپیوایی+ کویتِ سٌگ 1396/05/191396/05/191سپیذاىسٌگ ًَسدی- کَّپیوایی چلِ گا24ُ

3کویتِ غاس1396/05/181396/05/192یاسَجفَق تشًاهِ-فٌیغاس ًضل25

0.5کویتِ دٍچشخِ سَاسی1396/05/201396/05/200.5ضیشاصدٍچشخِ سَاسیدٍچشخِ سَاسی تِ ّوشاُ آهَصش تعویشات ٍ ًگْذاسی26

3پیوایص چکاد1396/05/251396/05/272.5چْاس هحال ٍ تختیاسیکَّپیواییتختیاسی (صسد کَُ )کلًَچی 27

3پیوایص چکاد1396/05/261396/05/271.5کْگیلَیِ ٍ تَیش احوذپیوایص چکادخط الشاع هشکضی دًا 28

3.5کویتِ دسُ ًَسدی1396/05/261396/05/271.5داسابدسُ ًَسدیتٌگ سغض29

کویتِ گلف1396/05/291396/06/036ضیشاصکالع هشتیگشی گلف ٍ ٍٍدتال اهَصضی30

0.5کویتِ دٍچشخِ سَاسی1396/06/031396/06/030.5ضیشاصدٍچشخِ سَاسیآهَصش تغزیِ دس دٍچشخِ سَاسی+ دٍچشخِ سَاسی چوشاى 31

3کویتِ سٌگ ًَسدی1396/06/031396/06/031هشٍدضتسٌگ ًَسدیدیَاسُ ًقص سستن32

3 کویتِ دسُ ًَسدی1396/06/091396/06/091دضت اسطىدسُ ًَسدیفشٍد اتطاس دضت اسطى33

2کویتِ دٍچشخِ سَاسی1396/06/101396/06/101ضیشاصدٍچشخِ سَاسیدٍچشخِ سَاسی دساک34

1کویتِ سٌگ ٍ دیَاسُ ًَسدی1396/06/101396/06/101دضوي صیاسیدسُ ًَسدیدسُ ًَسدی تلِ تشم35

1 کویتِ کَّپیوایی1396/06/101396/06/101ضیشاصکَّپیواییکَُ سشخ تِ قالت36

4پیوایص چکاد1396/06/161396/06/182.5سی سختپیوایص چکاد (3تیظى)قاش هستاى 37

4کویتِ سٌگ ٍ دیَاسُ ًَسدی1396/06/161396/06/182.5اساکصعَد دیَاسُدیَاسُ آًدذاى38

39
دسُ هشٍاسیذ 

 تاصآهَصی
1396/06/171396/06/171سپیذاىتاصآهَصی+ سٌگ ًَسدی 

+ کویتِ سٌگ ٍ دیَاسُ ًَسدی 

کویتِ فٌی تخصصی آهَصش
3.5

3کویتِ دٍچشخِ سَاسی1396/06/241396/06/241قالت- ضیشاص دٍچشخِ سَاسی( کیلَهتش128)گلستاى-آب پشدُ-کذیَى-قالت-ضیشاص40

1کویتِ کَّپیوایی1396/06/241396/06/241کوْشکَّپیواییکوْش تِ هاسگَى41

3.5کویتِ سٌگ ًَسدی1396/06/241396/06/241استْثاىسٌگ ًَسدیدیَاسُ استْثاى42

4کویتِ دسُ ًَسدی1396/06/261396/06/271.5داسابدسُ ًَسدیتٌگ سغض43

1کویتِ دٍچشخِ سَاسی1396/06/311396/06/311هْاسَلدٍچشخِ سَاسیکَُ چٌاس هْاسَل44

2.5کویتِ غاس1396/06/311396/06/311دضوي صیاسیفَق تشًاهِ-غاس ًَسدی غاس تلع صاس45

مذیر عامل باضگاه فرهنگی ورزضی ضیراز جوان

نادر کرمی

مذیر کارگروه فنی و تخصصی

مرتضی فتحی

به نام هستی بخص  

اداره ورزش و جوانان ضیراز

 باضگاه فرهنگی ورزضی ضیراز جوان1396گاهنامه برنامه های اصلی تابستان 

کوهنوردی،اسکی،دوچرخه سواری ، گلف،پسضکی ورزضی و ادارهای کل گردضگری،میراث فرهنگی، حفاظت محیط زیست و ضهرداری ضیراز: با مطارکت هیات های ورزضی 
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نوع برنامه حذاکثر امتیاز برنامهضرح (مجری برنامه)کارگروه  موقعیت جغرافیایی محل

برنامه های ثابت هفتگی

: تَضیحات 

.تشًاهِ ّای فَق تشًاهِ تش اساع ضشایط خَی ٍ عذم تذاخل تا تشًاهِ ّای اصلی تاضگاُ  ، دس خلسات ّفتگی اعالم خَاٌّذ ضذ* 

. هی تاضذ0/25حذاکثش اهتیاص تشًاهِ ّای تاتا کَّی ٍ دساک * 
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.تشًاهِ ّای هیاى ّفتِ آهادگی خسواًی تاتاکَّی تعذ اص ظْش سٍصّای دٍ ضٌثِ ٍ سِ ضٌثِ ّش ّفتِ اخشا هیگشدد

.تشًاهِ ّای هیاى ّفتِ آهادگی خسواًی دساک تعذ اص ظْش چْاسضٌثِ ّش ّفتِ اخشا هیگشدد

.تشًاهِ ّای  سٌگٌَسدی پطت هلِ تعذ اص ظْش پٌح ضٌثِ ّش ّفتِ اخشا هیگشدد

.تشًاهِ توشیٌی گلف ّش سِ ضٌثِ دس تاغ خٌت تشگضاس هی گشدد

. صثح اتتذای تلَاس چوشاى تشگضاس هی گشدد6تشًاهِ توشیٌی دٍس پا دٍچشخِ سَاسی کَّستاى ّش یکطٌثِ ساعت 

.تشًاهِ دٍچشخِ سَاسی ّش پٌح ضٌثِ دس هسیش هساتقِ تِ ّوشاُ آهَصش تکٌیک ّای دٍچشخِ سَاسی تشگضاس هی گشدد

تاریخردیف


